
A ja… czemuż nie jestem jak oni?

Wyjechaliśmy razem — cóż mię w pole goni?

Ach, nie zabawy ścigam — uciekam od nudy;

Nie rozkosze myśliwskie lubię — ale trudy.

Że się myśli, a przynajmniej że się miejsce zmienia,

I że tu nikt mojego nie śledzi marzenia,

Łez pustych, które nie wiem, skąd w oczach zaświecą,

Westchnień bez celu, które nie wiem, kędy lecą.

Nie do sąsiadek pewnie! na wiatry, na gaje,

Ku marzeniom!…

Adam Mickiewicz, Dziady część I

Dolsk przystanek
w podróży 5
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P
odróże ku marzeniom były nieodłącznym atrybutem 

życia Adama Mickiewicza. Można by rzec, że poetyc-

ka droga wieszcza to jedna wielka podróż, z krótkimi 

przystankami, gdzie wrażenia swe przelewał na papier. Wi-

doki z podróżnej kolaski przesuwały się jak w kalejdoskopie, 

ruchome obrazy syciły wyobraźnię, gdy z zakurzonych trak-

tów wyłaniały się nagle bajkowe landszafty, gdzie przyroda 

do spółki z pogodą malowały barwne obrazy przesycone 

cynobrem zachodzącego słońca, świtu w kolorze marengo, 

zmierzchów w ultramarynie. Podróż, którą autor odbył w 

1825 roku do Akermanu w towarzystwie Karola Marchoc-

kiego sprawiła, że powstało jedno z najwspanialszych lite-

rackich arcydzieł. Nie sposób go nie przypomnieć na szlaku 

Podróży z Panem Tadeuszem…

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,

Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,

Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,

Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;

Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi;

Rzeka, Światło Tam z dala błyszczy obłok?

tam jutrzenka wschodzi?

To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.

Cisza, Samotność Stójmy! — Jak cicho!

— Słyszę ciągnące żurawie,

Których by nie dościgły źrenice sokoła;

Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.

W takiéj ciszy — tak ucho natężam ciekawie,

Że słyszałbym głos z Litwy. — Jedźmy, nikt nie woła!

Adam Mickiewicz Stepy Akermańskie
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Dolsk jest położony przy historycznym trakcie  konnym.
Fot. arch. Gościnnej Wielkopolski

Michał Archanioł.
Patron kościoła

w Dolsku
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do losów Kazimierza Machcińskiego, jednego z przywódców 

Towarzystwa Patriotycznego w Warszawie, który spędził 

dziewięć lat w więzieniu i dopiero w 1829 roku wrócił do ro-

dzinnej Wielkopolski.

Znałem starych Machcińskich, uczciwa rodzina.

Oni są z Wielkopolski. Słyszałem, że syna

Wzięli i zamorzyli: mój kuzyn daleki!

Nie widziałem go dawno.

Z Kopaszewa do Rusocina droga 

wiodła przez Dolsk, dalej do No-

wego Miasta, Żerkowa i Śmieło-

wa. To najlepsza trasa z Zachodu 

na wschód Wielkopolski. Stary 

trakt, zwany dziś „Wielka drogą”, 

niczym korytarz prowadził do  

Dolska, gdzie na straży stał z jed-

nej strony monumentalny klasztor 

benedyktynów w Lubiniu z dru-

giej zaś kościół Michała Archanio-

ła. Można dziś dokładnie oglądać 

malowniczy krajobraz, który otaczał podró-

żującego Mickiewicza. Nawet potoczne 

nazwy nie zmieniły się od tamtego czasu. 

Ksiądz Jan Jabczyński, który dwadzieścia 

z górą lat później (w 1857) wydawał  Rys 

historyczny miasta Dolska i jego okolic tak 

pisał o Dolsku:

Co się zaś tyczy nazwiska wsi rzeczonéj, 

łatwo pojąć, że wzięte zostało z niskiego, 

czyli dolnego jéj położenia. Zbliżającemu 

Sześć lat później zamienił poeta, żeglarz suchego przestwór 

oceanu na wzburzone pruską inwigilacją wody archipelagu 

Wielkopolski, gdzie każdy dwór, każdy przysiółek to wyspy 

rozrzucone na trasie podróży wieszcza. Od Baryczy, przez 

Obrę przemierzał Mickiewicz drogę do Prosny i wracał do 

przyjaciół, oddanych wielbicieli. Zawsze w tej podróży pozo-

stawały tęsknoty, słowa szczęśliwej drogi, modlitwy szeptane 

jak zaklęcia: 

«Pan odjeżdżasz tak prędko?… Ja panu na drogę

Dam podarunek mały i także przestrogę:

Niechaj pan zawsze z sobą relikwije nosi

I ten obrazek, a niech pamięta o Zosi.

Niech pana Pan Bóg w zdrowiu i szczęściu prowadzi,

I niech prędko szczęśliwie do nas odprowadzi».

Pan Tadeusz Księga X

Jedną z takich rodzin, które odwie-

dził był poeta w swej wielkopolskiej 

podróży, byli Machcińscy z Rusocina. 

Jej tragiczne losy odmalował w ręko-

pisie III części „Dziadów”. Nawiązał 
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Późnobarokowa plebania z poł. XVIII w.
przy kościele pw. św. Michała

Szlak konny do Dolska

Kapliczka przy drodze z Lubinia
ufundowana przez Jana Miecznikiewicza XIX w.

Wnętrze plebanii
w Dolsku
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Do rzędu miast 

Wi e l k o p o l s k i c h 

wzniesiony został 

Dolsk dopiero w 

roku 1359, czyli od 

czasów Kazimierza 

W., przedtém albo-

wiem był on tylko 

wsią, może jedynie 

swém przejemném 

położeniem, dobre-

mi gruntami i ob-

fitością ryb i zwierzyny się odznaczającą. (X. Jan Jabczyński 

„Rys historyczny miasta Dolska i jego okolic” 1857.)

W latach 1231-1797 Dolsk wraz z majątkami tak zwanego 

klucza dolskiego był własnością biskupów poznańskich. W 

samym mieście znajdował się dwór biskupi wzmiankowany 

już w 1293 r. Został rozbudowany w XVIII wieku. Dwór był 

szczególnie zadbany w czasach biskupa Teodora K. Czarto-

ryskiego. Biskup  posiadał flotyllę miniokrętów na jeziorze, a 

okoliczne wzgórza porastały  winnice. Mickiewicz kierując 

się od Lubinia jechał groblą nad stawem, pozostałością jezio-

ra, nad którą siedem wieków 

wcześniej posadowiono klasz-

tor. Po prawej ręce roztaczało 

się wzgórze bielewskie a po 

lewej mijał położone nad jezio-

rem Łagowo. Na rozwidleniu 

dróg, w przysiółku Miranowo, 

kamień wskazywał drogę do 

wsi Brzednie i dalej Lubiatowo 

wprost na Banie.

się przechodniowi do tegoż miejsca z po-

łudnia lub z północy, wpada nagle w oczy 

głęboki wąwóz zalany wodami tak, że ła-

two przyjdzie nazwę  d o l i s k a  czyli 

przez skrócenie Dolska; i to téż nazwisko 

przeszło na miasto tamże założone, ile, 

że istotnie i w wiekach późniejszych, za-

mulone już ślamem i ziemią z gór przy-

ległych tak zwane „Małe Jeziorko”, które 

zapewne niezadługo zajdzie zupełnie, 

miało nazwisko Dolska, gdy tymczasem 

dzisiejsze jezioro „Wielkiém” zwane, 

może dla przyległej mu dawniej wsi Bą-

nia, której jedyny ślad stanowi dzisiaj za-

pewne kościół Ś. Wawrzyńca „Bąniem” 

nazywano.

Dolsk królowi Kazimierzowi Wielkiemu zawdzięcza swoją 

miejskość i przywileje.
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Kościół pw. św. Michała Archanioła i dzwonnica 

Ołtarz kościoła
 pw. św. Michała Archanioła 

Z dawnego dworu bp Czartoryskiego pozostała jedynie 
oficyna. Dziś szkoła podstawowa im. Janusza Kusocińskiego

Okolice Dolska.
Fot. arch. Gościnnej Wielkopolski
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Mickiewicz zaraz za kurtyną 

lasu widział w oddali Dolsk i 

równocześnie mijał kościół św. 

Wawrzyńca. Kościół nie był 

wówczas otynkowany. Czer-

wony ceglany mur otoczony 

małym cmentarzykiem kon-

trastował z błękitnoszarą taflą 

jeziora Wielkiego. Początki 

kościoła sięgają XIV w., ale 

jego obecny wygląd pochodzi z 

1685 roku. Był wiele razy od-

nawiany i remontowany. W 1983 roku od huraganu runęła 

drewniana wieża usytuowana w zachodniej części i nigdy 

nie została odbudowana. W ołtarzu głównym ozdobionym 

ornamentem, którego elementy pochodzą z XVII i XVIII w. 

umieszczony był obraz św. Wawrzyńca z połowy XVII w. 

i rzeźby świętych. Na bocznej ścianie wisiał obraz późnore-

nesansowy przedstawiający męczeństwo św. Wawrzyńca. O 

poranku znad brzegów jeziora zobaczyć można ślad na tafli 

wody, którym wędrował cudowny obraz św. Wawrzyńca. Jak 

W lesie koło Miranowa, wokół jezior, w miejscu zwanym 

Rutki, odnaleźć jeszcze można ślady wejścia do lochów, gdzie 

schowane są olbrzymie skarby dawnych rycerzy Nałęczów 

i Grzymalitów. Podobno tylko dobry i prawy człowiek za-

uważy znak, w którym miejscu jest wejście do lochów. Przed 

wiekami zaznaczała je sucha sosna, która nie dawała cienia. 

Wichury, wiatry i palą-

ce słońce wysuszyły so-

snę. Teraz podobno, jak 

dobry człowiek gdy tam 

stanie, to mimo słońca 

nie będzie miał cienia. 

A więc droga do skar-

bów jest otwarta…

Dziś znajdują się tam 

Leśniczówki, a drogę 

wyznaczają szlaki ro-

werowe i konny Trakt 

Chłapowskiego. Adam 
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Kościół pw. św. Wawrzyńca

Renesansowy obraz „Męczeństwo św. Wawrzyńca”
W 2001 r. odkryto wewnątrz plebanii

rokokowe polichromie pochodzące z ok. 1750 r. 
przedstawiające sielskie scenki rodzajowe

Odnowiony dworek w Podrzekcie
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Grzegorza Grzegorczyka, by w 

latach 1881 - 1892 powrócić 

do rodziny Latanowiczów, tym 

razem do wnuka Feliksa, pierw-

szego właściciela Apolinarego 

Latanowicza. Do wojny folwar-

kiem tym zarządzał Antoni Mi-

chalski. Obecny secesyjny dwo-

rek, przypominający podmiejską 

willę powstał na miejscu dawne-

go drewnianego dworu z XVIII 

wieku. Stary dwór musiał jeszcze 

oglądać wjeżdżający do Dolska 

Mickiewicz. 

W samym Dolsku odwiedził zapewne kościół parafial-

ny pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Najstarsza 

wzmianka o nim pochodzi z 1363 roku. Obecny wzniesio-

ny został około 1460 roku z fundacji Andrzeja z Bnina, bi-

skupa poznańskiego. Dzwonnica położona na południowy 

wschód od kościoła zbudowana została 

w czwartym ćwierćwieczu wieku XVIII 

na planie kwadratu. Unikalną plebanię 

wzniesiono wielkim staraniem probosz-

cza Marcina Ollrycha w latach 1758-70. 

W drodze do Książa musiał poeta 

zajrzeć do cudownego kościoła pod we-

zwaniem Św. Ducha, który wzniesiony 

został w 1618 roku. Był kościołem szpi-

talnym. Cały wykonany jest z drewna i 

jest jednym z najstarszych w Wielkopol-

sce. Posiada wyposażenie wczesnobaro-

kowe z elementami gotyckimi. Ołtarz 

główny i dwa ołtarze boczne pochodzą 

z czasów budowy kościoła i zdobione 

głosi legenda, podczas remontu kościoła św. 

Wawrzyńca cudowny obraz świętego patro-

na przeniesiono do kościoła farnego. Nad 

ranem obraz wrócił do kościoła na Podrzek-

cie. Ślad często pojawiający się na jeziorze 

przypomina o cudownym wydarzeniu.

W czasach podróży poety przez Dolsk 

na rynku, w pobliżu kościoła farnego św. 

Michała Archanioła, mieściła się zapew-

ne karczma. Dziś jej funkcje pełni „Villa 

Natura”. Restauracja znajduje się w 

starym dworku, który zbudowany zo-

stał w 1919 roku na terenie dawnego 

folwarku Podrzekta we wsi Banie (dziś 

przedmieście Dolska). Nazwa folwarku pochodzi od prze-

pływającej niedaleko rzeki (nazwa: pod rzeką - Podrzekta, 

dawniej Podrzechta). Z kronik wiadomo, że wieś Banie zosta-

ła zakupiona przez Feliksa Latanowicza z Dolska. Od 1838 

należała do Tomasza Kwiatkowskiego, później Franciszka 

Kwiatkowskiego. W 1844 roku folwark stał się własnością 
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Wnętrze kościoła pw. Św. Ducha

Cudowny obraz św. Wawrzyńca
Kościół szpitalny pw. Św. Ducha w Dolsku

Ołtarz w kościele pw. Św Ducha
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są ornamentem, obrazami i rzeźbami świętych. W lewym 

ołtarzu znajduje obraz św. Walentego uważany za cudowny.

W jego aurze opuszał Mickiewicz Dolsk, będąc już pewnie 

myślami w Książu czy Żerkowie. Jak każdy żeglarz myślami 

błądząc po sklepieniu nieba zaczynał kolejną podróż, która 

ściskała gdzieś sercu, gdyż od czego zaczyna się każda po-

dróż?  Od rozłąki.

«Ileż — rzekł — jest piękności choć w tej prostej scenie!

Kiedy dusza pasterki z wojownika duszą,

Jak łódź z okrętem w burzy, rozłączyć się muszą!

Zaiste! nic tak uczuć w sercu nie rozpala,

Jako kiedy się serce od serca oddala.

Czas jest to wiatr, on tylko małą świecę zdmuchnie,

Wielki pożar od wiatru tym mocniej wybuchnie.

I moje serce zdolne mocniej kochać z dala.

Pan Tadeusz Księga X

Dolsk położony jest przy 

drodze łączącej Gostyń ze 

Śremem i dalej Poznaniem. 

W pobliżu miasta przebiega-

ją trasy rowerowe: Między-

narodowa Trasa Rowerowa 

Eurovelo R9 oraz Mickie-

wiczowski Szlak Rowerowy. 

Do Dolska można dotrzeć 

konno Traktem Chłapowskie-

go. W Dolsku w sezonie letnim na jeziorem Dolskim Wiel-

kim czynne są kąpieliska strzeżone. W centrum miasta znaj-

duje się restauracja.
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Szlak konny w okolicy Dolska.
Fot. archiwum Gościnnej Wielkopolski


